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Konklusioner om Guds rige
• ”Guds rige” er et udtryk for Guds frelsende herrevælde

og befriende nærvær – i nuet og i fremtiden.

• Guds rige findes der, hvor Guds Ånd er virksom og hvor
Guds vilje sker.

• Guds rige vender op og ned på vores forestillinger om 
Gud.

• Guds rige gør alle folk til et folk gennem Ånden. 

• Guds rige skaber menigheden og menigheden vidner
om riget.



“Fra da af begyndte Jesus at prædike: ’Omvend jer, 
for Himmeriget er kommet nær’ … Jesus gik omkring 
i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, 
prædikede evangeliet om Riget og helbredte al 
sygdom og lidelse blandt folket.” (Matt 4:17, 23)

• Proklamationen af Guds rige (Matt 5–7): 

Jesu undervisning

• Demonstrationen af Guds rige (Matt 8–9): 

Jesu barmhjertighedsgerninger



• Guds rige i Jesus foregriber det kommende

fuldkomne Gudsrige

oBefrielse fra dæmoner foregriber den endelige

tilintetgørelse af al ondskab.

oHelbredelse af syge foregriber afslutningen på al 

menneskelig lidelse.

oBespisningsunderne foregriber afslutningen på alle

menneskelige behov.

oOpvækkelsen af døde foregriber sejren over døden og den 

endelige opstandelse.



“Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i 
deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og
helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, 
ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne
som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: ’Høsten er 
stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at 
sende arbejdere ud til sin høst.’

Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over 
urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al 
sygdom og lidelse … ’Gå ud og prædik: Himmeriget er 
kommet nær!  Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske
rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for 
intet.’” (Matt 9:35–10:1, 7–8)



“Og han sagde til dem: ’Sandelig siger jeg jer: Nogle af
dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, 
at Guds rige er kommet i magt og vælde.’” (Mark 9:1)

• Var Jesus en mislykket profet?

• Riget og korset

• Herlighed og lidelse



• “Da Jesus kom til området ved Cæsaræa Filippi, spurgte han sine
disciple: ’Hvem siger folk, at menneskesønnen er?’ De svarede: 
’Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias 
eller en anden af profeterne.’ Så spurgte han dem: ’Men I, hvem
siger I, at jeg er?’ Simon Peter svarede: ’Du er Kristus, den levende
Guds søn.’ Og Jesus sagde til ham: ’Salig er du, Simon, Jonas´ søn, 
for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i 
himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg
bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. 
Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på 
jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, 
skal være løst i himlene.’ Da forbød han strengt sine disciple at sige
til nogen, at han var Kristus.” (Matt 16:13–20)



• “Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at 

han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de 

ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås 

ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til

side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: ’Gud 

bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!’ Men 

Jesus vendte sig om og sagde til Peter: ’Vig bag mig, 

Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad

Gud vil, men hvad mennesker vil.’” (Matt 16:21–23)



“Da sagde Jesus til sine disciple: ’Hvis nogen vil følge efter mig, skal han 
fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit
liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde
det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde
med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv. For 
Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine
engle, og da vil han gengælde enhver efter sine gerninger. Sandelig siger
jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser 
Menneskesønnen komme i sit rige.’

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig 
og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev 
forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder
blev hvide som lyset.” (Matt 16:24–17:2)

[’…før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde’, Mark 9:1]



• “Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine
sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han 
spurgte hende: ’Hvad vil du?’ Hun sagde til ham: ’Sig, at mine to sønner
må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre
side.’ Jesus svarede: ’I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, 
jeg skal drikke?’ ’Ja, det kan vi,’ svarede de. Han sagde til dem: ’Mit bæger
skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står 
det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har 
bestemt det for.’ Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. 
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: ’I ved, at folkenes fyrster
undertrykker dem, og at stormændende misbruger deres magt over dem. 
Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, 
skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være
jeres træl. Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig 
tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.’” (Matt 
20:20–28)



• “Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for 

selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” (Matt 20:28)

“I nattesynerne så jeg dette: Med 
himlens skyer kom en, der så ud
som en menneskesøn; han kom hen 
til den gamle af dage og blev ført
frem for ham. Herredømme, ære og
kongerige blev givet ham; alle folk, 
stammer og tungemål tjente ham. 
Hans herredømme er et evigt 
herredømme, som ikke skal forgå, 
hans kongerige skal ikke gå til
grunde.” (Dan 7:13–14)

“Foragtet og opgivet af mennesker, en 
lidelsernes mand, kendt med sygdom, én
man skjuler ansigtet for, foragtet, vi 
regnede ham ikke for noget. Men det var 
vore sygdomme, han tog, det var vore 
lidelser, han bar; og vi regnede ham for 
en, der var ramt, slået og plaget af Gud. 
Men han blev gennemboret for vore 
overtrædelser og knust for vore synder. 
Han blev straffet, for at vi kunne få fred, 
ved hans sår blev vi helbredt …Men han 
bar de manges synd og trådte i stedet for 
syndere. ” (Es 53:3–6, 12)



• “Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og

samlede hele vagtstyrken om ham.  Og de klædte ham af og

hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham,  flettede en 

krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i 

højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: 

»Hil dig, jødekonge! … När de hade korsfäst honom delade de 

upp hans kläder genom att kasta lott om dem, 36 och sedan 

slog de sig ner där och vaktade honom. 37 Ovanför hans huvud 

hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är 

Jesus, judarnas konung.” (Matt 27:27–29, 35)



• “Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 
’Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå 
derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende.’” (Matt 28:18–20)



“Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer
ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt
jer, sådan som I selv ved – ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og
forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. men Gud 
gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå …

Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, 
og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud 
med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, 
forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i 
dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det 
er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået
Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. For 
David steg ikke op til himlene, men siger selv: Herren sagde til min herre: sæt dig ved 
min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder! Så skal 
da hele Israels hus vide, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort til både Herre 

og til Kristus.” (Apg 2:22–24, 29–36)



• “Men jøderne blev misundelige og fik nogle dårlige mennesker fra

gaden med sig, og de lavede opløb og uro i byen. De stormede

Jasons hus og ledte efter Paulus og Silas for at bringe dem for 

folkeforsamlingen. Da de ikke kunne finde dem, slæbte de Jason og

nogle af brødrene for bystyrets medlemmer og råbte: ’De folk, som 

har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil,  og dem har 

Jason givet husly. De handler alle i modstrid med kejserens

forskrifter, for de siger, at en anden er konge, nemlig Jesus.’  Det 

skræmte folkemængden og bystyrets medlemmer at høre dette.  

Men da de fik stillet sikkerhed af Jason og de andre, løslod de dem.” 

(Apg 17:5–9)



“…ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode 
beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes
fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske … 

Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer
visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne
oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans 
arv til de hellige er, og hvor overfældende stor hans magt er hos os, der
tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, 
da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, 
højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som 
nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt 
har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle
ting til kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde
af alle.” (Ef 1:9–10, 17–23)





• “Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at 
leve, så det svarer til det kald, I fik …” (Ef 4:1)

• “Det siger jeg da og vidner om i Herren: Lev ikke længere
som hedningerne.” (Ef 4:17)

• “For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som 
lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, 
retfærdighed og sandhed; lad kun det gælde, som 
behager Herren.” (Ef 5:8–10)

• “Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og
rigtigt … Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men 
opdrag dem med Herrens tugt og formaning.” (Ef 6:2, 4)



Konklusioner

• Guds rige er kommet i magt gennem Jesu Kristi død, 

opstandelse og herliggørelse.

• Guds magt i verden er åbenbaret i svaghed.

• Menighedens opgave er at være et vidnesbyrd om Guds 

herrevælde gennem Jesus Kristus for alle folkeslag.

• Håbet om skabelsen og menneskehedens

genoprettelse.



Den gamle tidsalder

Den nye tidsalder: Gudsriget bryder frem

Jesu død og
opstandelse

Jesu 
genkomst

MENIGHEDEN
GUDSRIGETS
FYLDE



• “Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var 

alene, hen til ham og sagde: ’Sig os, hvornår dette skal ske, og

hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?’  Jesus 

sagde til dem: ’Se til, at ingen fører jer vild!  For der skal komme

mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange

vild.  I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke

lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke

enden.  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og

sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.  Alt 

dette er begyndelsen på veerne.’  



’Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal 

hades af alle folkeslag på grund af mit navn.  Da skal mange

falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. 

Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og 

fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive

kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal 

frelses.  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele 

verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden

komme.’” (Matt 24:3–14)



• “Se til, at I ikke lader jer skræmme!” (v 8)

• “Og dette evangelium om Riget skal prædikes i 
hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og
så skal enden komme.” (v 14)



Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 

skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det 

onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! 

Amen.
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